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Forças que só podem vir de Deus 

     Se não bastasse a pandemia, com todas as mazelas que ela está causando 
no mundo inteiro, no dia 04 de maio de 2021, ainda recebemos a chocante e 
desastrosa notícia do trágico episódio ocorrido na cidade de Saudades, SC, 
onde um jovem de 18 anos entrou numa creche e, brutalmente, assassinou três 
criancinhas e duas professoras a golpes de facão. Diante de tudo o que está 
acontecendo em nossos dias, vemos muitas pessoas cansadas, preocupadas, 
ansiosas e não poucas entrando em pânico. De onde poderemos buscar 
orientação e forças numa situação tão caótica como esta que estamos 
vivendo?  No ser humano e na sua sabedoria? É bem verdade que precisamos 
valorizar tudo aquilo que Deus nos proporciona e oferece através do 
conhecimento humano, mas, sendo honestos conosco mesmos, há alguma 
chance do ser humano conseguir dar respostas para todas as nossas angustias 
e preocupações? É evidente que não. 
 

     No capítulo 40 de Isaías, Deus se dirige a um povo cansado e desconsolado. 
Ele diz ao profeta: “Consolai, consolai o meu povo” (v.1). E no versículo 31 ele 
promete: “mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com 
asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam”. 
Neste capítulo bíblico, chamado de capítulo do consolo pelos estudiosos da 
Bíblia, Deus nos mostra que ele não está distante de nós, pelo contrário, ele 
está conosco, compreende as nossas necessidades e está pronto a nos 
socorrer, conforme ele nos diz no versículo 11: “Como pastor, apascentará o 
seu rebanho; entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no 
seio; as que amamentam ele guiará mansamente”. 
     O convite que o bondoso e gracioso Deus nos faz é para esperarmos nele, 
isto é, para confiarmos nele. Aos que não confiam nele, ele faz o alerta:  vão 
ficar cansados, fatigados, e, exaustos, vão cair (v. 30). Ou seja, serão 
derrotados, condenados. 
     Sendo assim, ouçamos e atendamos ao gracioso convite de Jesus: “Vinde 
a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei” (Mt 
11.28). E não sejamos egoístas, lembremo-nos das demais pessoas que estão 
igualmente cansadas. Vamos compartilhar o amor de Jesus com elas em 
palavras e ações! Deus abençoe a todos nós hoje e sempre! 
                                                     Pr. Geraldo W. Schüler – Presidente da IELB  
 
 

Reuniões Pastorais 
 

Estamos realizando reuniões pastorais, via plataforma Google Meet, duas 
vezes ao mês. Todos os pastores da IELB são convidados a participarem. 
Em média, participam 100 pastores por reunião. Nestas reuniões são 
abordados temas teológicos e relevantes ao ministério pastoral.  
 

A primeira reunião mensal é de responsabilidade de integrantes da 
Diretoria Nacional e a segunda reunião é convidado um pastor para ser o 
preletor. Até o momento foram realizadas três reuniões, duas em abril e 
uma em maio.  
 

O momento foi idealizado em 2020, pelo Rev. Jarbas Hoffimann, que 
convidou pastores para se reunirem virtualmente. A pedido do Vice-
Presidente de Ensino, as reuniões passaram a ser organizadas pelo VPE 
com o apoio da DN e colegas pastores. Os momentos tem sido uma 
bênção aos participantes. Os pastores que quiserem participar, entrem 
em contato pelo e-mail joel@ielb.org.br ou pelo telefone 51 99610-7301, 
Rev. Joel Müller. Orem por nossos pastores. Abraços! 

Pastor Joel Müller – Vice-Presidente de Ensino 

 

Projeto: Cristo para todos, Cristo para você 
 

Nova série de vídeos da IELB traz depoimentos emocionantes de membros 
relatando sua história de fé e comunhão. 
 

Foi lançado, nesta semana, o projeto Cristo para todos, Cristo para você, com 
o intuito de mostrar que o amor de Jesus é para todas as pessoas, cada uma 
com sua história de vida, em situações bem específicas.  
 

A proposta é a cada mês trazer abordagens diferentes de uma mesma 
temática. Lançada no mês das mães, a primeira série compartilha 
experiências diferentes do ponto de vista de mães. A cada semana de maio, 
uma mãe luterana apresenta seu testemunho: uma que abriu mão da carreira 
profissional para cuidar dos filhos, uma mãe enlutada, uma mãe solo e uma 
que tem que se dividir entre o trabalho, o estudo e outras tantas ocupações. 
 

A ideia é sempre falar como Deus e a igreja ajudaram ou ajudam nesta sua 
experiência de vida e deixar uma mensagem de incentivo para que outras 

pessoas também busquem este conforto e fortalecimento na Palavra de Deus 
e com os irmãos na fé. 
 

Os vídeos são publicados no canal da IELB no Youtube 

(youtube.com/ielboficial) e também nas redes sociais oficiais da IELB 

(Facebook.com/ielboficial e Instagram.com/ielboficial). 
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Ansiedade – Por quê? 
Mateus 6.25-34 

 
Ansiedades e preocupações são muito perceptíveis na sociedade nos dias 
atuais, especialmente neste tempo da pandemia, de crise econômica e de 
desemprego. São preocupações com o dia de amanhã – que geram sintomas 
físicos e psíquicos. 
 

A ansiedade causa transtornos sérios na vida das pessoas e nos seus 
relacionamentos com a família e demais pessoas. Afeta e prejudica a 
capacidade de realização de tarefas simples no seu dia-a-dia. 
 

Jesus percebeu que os discípulos e os demais circunstantes estavam ansiosos 
e, então, falou aos que estavam preocupados com a comida e com a vestimenta 
no dia seguinte, dizendo:  “Não andeis ansiosos ...”, apontando para o que é 
mais importante na vida e enfatizando o cuidado do Pai pelos seus filhos.  
 

Como impedir que a ansiedade domine o cristão? 
  

O Senhor disse: “Vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas”, e 
aponta para a prioridade da vida: “buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino 
e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas” (v.32b e 34). E 
conclui o texto sugerido com estas palavras: “Portanto, não vos inquieteis com 
o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; basta ao dia o seu 
próprio mal” (v.34). 
 

Jesus nos chama à confiança no amor e providência do Pai Celeste. 
 

Há uma fábula do relógio que ilustra a “ansiedade pelo dia de amanhã” e pelo 
acúmulo de tarefas na vida. 
 

Esta é a fábula 
O relógio teve um colapso nervoso. O dono levou-o a uma relojoaria, mas o 
relojoeiro não achou nada de errado no relógio. 
 

- “Leve-o a um psicólogo”, aconselhou o relojoeiro. Foi o que o dono fez. 
 

O psicólogo perguntou ao relógio: 
 

- “Afinal, por que você parece tão deprimido e ansioso”? 
 

O relógio respondeu: 
 

- “É que a minha vida é cheia de tiques e taques. A cada segundo tenho que 
fazer um tique e um taque. Isso significa 172.800 tique-taques por dia! Num 
mês serão 5.184.000 tique-taques! Num ano serão 62.208.000! É muito para a 
minha mola (bateria)! Eu fico preocupado com todos esses tique-taques, sem 
saber se terei corda (energia) suficiente, se ...”. 
 

- “Espere um pouco”, interrompeu o psicólogo. “Quantos tique-taques você 
precisa fazer de cada vez”?  
 
 
 
 

- “Um só”! - Respondeu p relógio. 
 

- “É isso aí”! – Respondeu o psicólogo. “Volte para a casa e faça um tique-taque 
de cada vez. Esqueça todos os milhares que terá de bater e deixe a corda por 
conta de seu dono. Ele cuidará para que você tenha corda para cada novo tique-
taque”.  
 

O relógio voltou para casa e continua funcionando bem até hoje. 
 

O apóstolo Paulo faz uma recomendação: 
 

“Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que 
vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, 
que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois 
vocês estão unidos com Cristo Jesus” (Fp 4.6,7) 
 

Belo texto para refletir e aplicar em nossa vida. Façamos o que o texto nos 
sugere e experimentaremos a paz de Deus!       Pr. Martinho Sonntag – VPEC 

 
 
 
 
 
 

Livro “Igreja em Grupos - PEM” - Gratuitos 
Estamos oferecendo 700 livros “Igreja em Grupos – PEM” às paróquias. 
São de distribuição gratuita, presente do DEC. As paróquias que 
solicitarem estes livros arcam apenas com as despesas de Correio. 
(Aceitamos ofertas livres de que vai receber o livro). 
 

Os pedidos podem ser feitos ao pastor Martinho Sonntag (e-mail: 
martinho@ielb.org.br ou pelo fone da IELB: 51 – 33322111). 
 

Durante o presente ano de 2021, várias congregações estão usando o livro 
publicado para o ano de 2020. A pandemia impossibilitou a realização dos 
estudos em grupo no ano passado. Esta é a razão porque ainda estão 
usando o livro de 2020, deixando de usar o de 2021. 
 

Não percam esta oportunidade. Este livro traz estudos importantes sobre 
o lema da IELB e sobre o livro de Tiago. 
 

Novidade: O livro para o ano de 2022 já está sendo preparado e será 
impresso “por demanda”. Trará estudos escritos pela DN, LLLB, LSLB e 
JELB.  
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